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1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE
Beskrivelse
Vinduet kan vendes ca. 180 grader horisontalt. Rammen går på utsiden av veggen, og vil
ikke berøre gardiner/persienner når det vendes rundt. Dette gjør det enkelt å stå inne og
vaske utsiden av glasset.
Vinduet har luftestilling, og kun ett håndtak for åpning og lukking
Barnesikring er standard og betjenes enkelt i karmen.
Toppsving leveres hvitmalt som standard.
Buet profil leveres som standard. Ønskes Rett profil, må dette spesifiseres.
Vinduet kan også leveres som Brannvindu EI-30, testet i henhold til EN 1634-1.

Bruksområde
Vindu for nybygg, påbygg eller rehabilitering.
Alternativer
Kan leveres i valgfri farge, dekkende eller transparent. Kan også leveres ubehandlet eller
tofarget.
Vinduet kan leveres med aluminiumsbekledning, som gir en tilnærmet vedlikeholdsfri
utvendig side. Aluminiumsbekledning leveres i valgfri RAL-farge

Toppsving innvendig

Overflatebehandling
Malte produkter:
Produktene leveres ferdig overflatebehandlet.
Først impregneres alt treverket med en fargeløs impregnering, for deretter å grunnes med
en pigmentert, vannfortynnbar grunning som binder seg godt til treet. Som toppstrøk brukes
en løsemiddelfri, vannfortynnbar maling som er spesielt utviklet for å gi vinduet lang
holdbarhet og et flott utseende.
Ubehandlede produkter
Alle produkter fra Uldal er impregnert mot råte og sopp.
Produkter som leveres ubehandlet bør beises eller males snarest mulig etter innsetting og
senest innen 1 måned. Det er viktig å benytte produkter som er beregnet for trebeskyttelse.
Under beising/maling må en unngå å male på tetningslister og beslag (hengsler, vrider,
glidelist)

Toppsving utvendig

Glasslister:
Alle vinduer fra Uldal blir levert med aluminiumsglasslist i bunn (hvit på hvit, blank på andre
farger/ubehandlet) og plast glasslister i topp/sider (gjennomfarget hvit eller malt i samme
farge som vindu.)
Tilbehørsprodukter
- Gjennomgående sprosser 65mm
- Duplex sprosser 25mm
- Utenpåliggende sprosserammer i tre 19, 53 og 80mm
- Utenpåliggende klipset aluminiumsprosser 26, 45 og 60mm
- Karmskruer/monteringsbeslag
- Ventil
- Låsbar vrider
- Funksjonsglass: Soldempende, lyddempende, smussavvisende
og sikkerhets glass.
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2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA
Leveres i mange størrelser og varianter. Kontakt forhandler.
Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov
Varmegjennomgangskoeffisient: W/(m²·K).

3. MONTERING/UTFØRELSE
NS 3420-kode for utførelse
R51 Vinduer.

NS 3451-kode for bygningsdel
233 Vinduer.

Referanse til NBI byggdetaljer
533.102 Vinduer. Typer og funksjoner.

Hengsle med barnesikring

533.132 Vinduer av tre.

Øvrige henvisninger
Se egen monteringsanvisning.

Transport og lagring
Utvis forsiktighet ved transport.
Uldal AS kjører faste ruter i sør Norge og kan levere varene på byggeplasser.
Leveringer i nord og i midt Norge blir sendt med ekstern transport.
Pallen er ikke pakket for utendørs lagring, og må snarest mulig plasseres tørt.
For å unngå eventuell fuktighet/kondens som kan skade produktene, må emballasje omgående åpnes for utlufting.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE
Kode for avfallsbehandling
9999 | 1000 | 0600 | _ _ _ _
Type emballasje
Papp, kartong, plast, metaller, trevirke.
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5. HMS-REFERANSER
Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)
Ikke beregnet.
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
Se HMS-FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV
Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer
Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK).

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)
Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.
System for samsvarsattestering
Bruksområde(r):

Grupper/Klasser:

Samsvarssystem nr.:

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.
Toppsvingvindu kan leveres lydtestet i henhold til NS-EN 14351-1 opp til 39 RW+CTR.
Vinduet kan også leveres

7. ANSVARLIG FIRMA
Produsent/importør

Uldal AS avd. Birkeland

Uldal AS avd. Varhaug

Organisasjonsnr.

NO 947 895 788 MVA

NO 956 249 570 MVA

Adresse

Postboks 98

Ånestadveien 23

Postnr. og poststed

4795 Birkeland

4360 Varhaug

Telefon

38 13 71 00

38 13 71 00

Telefaks

38 13 79 01

38 13 79 02

E-post

uldal.birkeland@byggma.no

uldal.varhaug@byggma.no

Internettadresse

www.uldal.no

www.uldal.no

*Informasjonen gjelder for følgende 4 NOBB moduler: 24825416, 24829061,41757286 og 41757294.
Afs / 6.00
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